Rektörün Mesajı
Doğup büyüdüğüm, köklü geçmişe ve medeniyete sahip, Türkçemizin başkenti
Karaman’ın güzide eğitim kurumu Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesine
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından 21 Ocak 2017 tarihinde
rektör olarak atanarak 26 Ocak günü bu kutlu görevi devraldım.
Üniversiteler; vasıflı insan kaynağı yetiştirme, vizyon oluşturma, ülkemizin
geleceğine yön verme ve katma değer üretecek bilimsel projeler geliştirme
sorumluluğu taşıyan yükseköğretim kurumlarıdır. Karamanoğlu Mehmetbey
Üniversitesi de bu sorumluluk bilinciyle, akademik hayatın tüm gereklerini yerine
getiren, bilimsel düşünceye saygılı ve ortak aklı öne çıkaran bir yönetim anlayışı
içerisinde tüm çalışanlarıyla birlikte bölgemize ve ülkemize en üst düzeyde katkı
verecek potansiyele sahiptir.
İnsana değer veren, onur ve erdemin öne çıktığı, her türlü dinsel, mezhepsel ve
siyasi ayrımcılıktan uzak, kimsenin düşüncesinin ötelenmediği, sorgulanabilir
ve hesap verebilir, liyakatin ve ortak çalışma kültürünün önemsendiği, şehir
ve bölgesi tarafından tanınan, ortak çalışmalar için tercih edilen, çevresine
duyarlı, yenilik getiren, problem çözen ve projeler üreterek ürettiğini arz eden
bir üniversite oluşumunu gerçekleştirmek için tüm gücümüzle çalışmaktayız.
Şehirdeki paydaşlarımızla bölgesel kalkınma misyonunu ve farklılaşmayı
ortaya koymak adına işbirlikleri geliştirerek kamu, sanayi, yerel
yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının da desteğiyle şehir-üniversite
bütünleşmesini en ileri seviyede sağlamak için gerekli adımları atmaktayız.
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesini şehir ve bölge boyutundan daha ileri
noktalara taşımak, üniversitemizi ülkemizde ve dünyada hak ettiği konuma
getirerek uluslararası bir üniversite hüviyetine kavuşturmak, erdemli ve kalifiye
insanlar yetiştirecek her türlü sosyal, bilimsel ve teknolojik alt yapıyı hazırlamak,
mensuplarımızla birlikte hem milletimizin ufkuna hem de insanlığa yeni bir
soluk getirmek en büyük temennimizdir.
Bu duygu ve düşüncelerle ülkemizde ve hinterlandımızda yaşayan ve üniversite sınavlarına hazırlanan adaylarla, sıradan olmayan farklı bir üniversite
görmek isteyen herkesi Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesine davet ediyorum.
Selam ve Sevgilerimle..
Prof. Dr. Mehmet AKGÜL
Rektör

KMÜ Hakkında
Adını, Türkçeyi ilk kez devlet dili olarak ilan eden Karamanoğulları Beyliği’nin üçüncü ve en büyük hükümdarından alan Karamanoğlu Mehmetbey
Üniversitesi (KMÜ), 29 Mayıs 2007 tarihinde kurulmuştur.
1987 yılında Karaman Meslek Yüksekokulunun açılmasıyla ilimizde üniversitenin temelleri atılmış, 1987-2007 yılları arasında üç fakülte, iki
yüksekokul ve dört meslek yüksekokuluyla yükseköğrenim faaliyetleri Selçuk Üniversitesine bağlı olarak yürütülmüştür. 5662 Sayılı kanun ile mevcut
akademik birimler Selçuk Üniversitesinden ayrılarak Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesine bağlanmıştır.
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi bugün yedi fakülte, iki enstitü, bir yüksekokul ve beş meslek yüksekokuluyla yükseköğrenim hizmeti vermektedir.
Üniversite bünyesindeki fakülteler Edebiyat, Eğitim, İktisadi ve İdari Bilimler, İslami İlimler, Kamil Özdağ Fen, Mühendislik, Sağlık Bilimleri
Fakülteleri iken enstitüler Fen ve Sosyal Bilimler Enstitüleridir. Üniversitede faaliyet yürüten yüksekokul Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu; meslek
yüksekokulları ise Ermenek, Kazım Karabekir, Sağlık Hizmetleri, Sosyal Bilimler, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokullarıdır.
Bugün 750’nin üzerinde personeli ve 15 bin civarında öğrencisi; 34 lisans, 63 önlisans ve 21 lisansüstü program sayısıyla ülkemizin önemli kurumları
arasında yerini alan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi; geniş yerleşkesi, uluslararası standartlardaki laboratuvarları ve konferans salonları,
sosyal ve sportif tesisleriyle, özellikle Türk dili, gıda ve enerji alanında Türk yükseköğrenimine önemli katkılar sunmayı amaçlamakta; Orta Asya
ülkeleri başta olmak üzere Balkan ve Ortadoğu ülkeleri ile ilişkileri kardeşlik boyutuna taşıyarak bölge halklarının gözdesi bir yükseköğretim kurumu
haline gelmeyi hedeflemektedir.
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KMÜ Nerede?
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Konya, Antalya ve Mersin
illeri ile çevrili şirin bir İç Anadolu kenti olan Karaman ilinde yer
almaktadır. Tarihi M.Ö. 10.000’lere kadar giden ve eski
çağlarda Landa/Laranda (Larende) olarak bilinen
Karaman, Anadolu’da kurulan Türk Beyliklerinden
Karamanoğulları’nın (1256-1487)
başkentliğini yapmıştır.

Karaman, Cumhuriyet döneminde Konya iline bağlı bir ilçe konumunda
iken 21 Haziran 1989 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti’nin 70’inci ili
olmuştur.
Karamanoğlu Mehmet Bey’in 13 Mayıs 1277’de yayınladığı “Şimdiden
geru hiç kimesne kapuda ve divanda ve mecalis ve seyranda Türkî
dilinden gayri dil söylemeye” fermanı nedeniyle Karaman, Türkçe’nin
başkenti unvanıyla anılmaktadır. Karaman, Türk dilinin yanı sıra
gıda ve enerji alanında da Türkiye’nin öne çıkan illeri arasında yer
almaktadır.

Logomuz
Üniversitenin logosu, adını aldığı Karamanoğlu Mehmet Bey’in Türkçe’den başka dil konuşulmasını yasaklayan ünlü fermanı
üzerine temellendirilmiştir. Logoda yer alan 16 adet ferman figürü, 16 Türk devletini sembolize etmektedir. Fermanlar birleşerek
bütün Türk devletlerini etkileyen bir güneş oluşturmuştur ve bu güneş her yerde Türkçenin konuşulmasını sembolize etmektedir.
Mavi renk sadelik, vakar ve güveni; sarı renk ise pozitivizm ve bilgi ışığını ifade etmektedir.

Yerleşkemiz
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinin, Ermenek ve Kazımkarabekir ilçelerindeki iki meslek yüksekokulu hariç, tüm akademik ve idari birimleri
tek bir yerleşkede toplanmış bulunmaktadır. Yunus Emre Yerleşkesi adı verilen ve 1 milyon 730 bin metrekarelik alana kurulu üniversite, Türkiye’nin
kampüs üniversiteleri arasında yer almaktadır.
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Akademik Birimler
Edebiyat Fakültesi

Eğitim Fakültesi

05 Ağustos 2006 tarihinde kurulmuş, 2009-2010 eğitim-öğretim yılında
ilk öğrencilerini almıştır.

10 Ocak 2012 tarihinde kurulmuş, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında ilk
öğrencilerini almıştır.

Arkeoloji (Normal Öğretim)

Sınıf Öğretmenliği (Normal Öğretim)

Felsefe (Normal ve 2. Öğretim)

İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Normal Öğretim)

Mütercim Tercümanlık (Arapça) (Normal Öğretim)
Sosyoloji (Normal ve 2. Öğretim)
Tarih (Normal ve 2. Öğretim)
Türk Dili ve Edebiyatı (Normal ve 2. Öğretim)
Çin Dili ve Edebiyatı
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Rus Dili ve Edebiyatı
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İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
11 Temmuz 1992 tarihinde kurulmuş, 1993-1994 eğitim-öğretim
yılında ilk öğrencilerini almıştır.
İktisat (Normal ve 2. Öğretim)
İşletme (Normal ve 2. Öğretim)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Normal ve 2. Öğretim)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Normal Öğretim)
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Ekonometri
Maliye

İslami İlimler Fakültesi
25 Ocak 2013 tarihinde kurulmuş, 2015-2016 eğitimöğretim yılında ilk öğrencilerini almıştır.
İslami İlimler (Normal ve 2. Öğretim)
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Kamil Özdağ Fen Fakültesi

Mühendislik Fakültesi

20 Ocak 2007 tarihinde kurulmuş, 2009-2010 eğitim-öğretim yılında ilk
öğrencilerini almıştır.

22 Ağustos 2010 tarihinde kurulmuş, 2011-2012 eğitim-öğretim yılında
ilk öğrencilerini almıştır.

Matematik (Normal Öğretim)

Biyomühendislik (Normal Öğretim)

Biyoloji

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Normal Öğretim)

Biyoteknoloji

Enerji Sistemleri Mühendisliği (Normal Öğretim)

Fizik

Gıda Mühendisliği (Normal ve 2. Öğretim)

İstatistik

İnşaat Mühendisliği (Normal Öğretim)

Kimya

Bilgisayar Mühendisliği

Matematik ve Bilgisayar

Endüstri Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Metalurji ve Malzeme Bilimi Mühendisliği
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Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sağlık Yüksekokulu, 2 Kasım 1996 tarihinde kurulmuş, 1997-1998
eğitim-öğretim yılında ilk öğrencilerini almış, 8 Nisan 2016 tarihinde
Sağlık Bilimleri Fakültesine dönüştürülmüştür.
Hemşirelik (Normal Öğretim)
Beslenme ve Diyetetik
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Sosyal Hizmet
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Fen Bilimleri Enstitüsü

Sosyal Bilimler Enstitüsü

29 Mayıs 2007 tarihinde kurulmuş, 2009-2010 eğitim-öğretim yılında
ilk öğrencilerini almıştır.

29 Mayıs 2007 tarihinde kurulmuş, 2008-2009 eğitim-öğretim yılında
ilk öğrencilerini almıştır.

Biyoloji (Yüksek Lisans ve Doktora)

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi (Yüksek Lisans)

Biyomühendislik (Yüksek Lisans ve Doktora)

Beden Eğitimi ve Spor (Yüksek Lisans)

Fen Bilimleri ve Teknolojileri (Yüksek Lisans)

İktisat (Yüksek Lisans)		

İleri Teknolojiler (Yüksek Lisans)

İşletme (Yüksek Lisans ve Doktora)

Kimya (Yüksek Lisans ve Doktora)

İşletme (II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans)

Matematik (Yüksek Lisans)

Kamu Yönetimi (Yüksek Lisans)
Kamu Yönetimi (Ortak Tezli Yüksek Lisans)
Kamu Yönetimi (Ortak II. Öğr. Tezsiz Yüksek Lisans)
Sosyoloji (Yüksek Lisans)		
Tarih (Yüksek Lisans)			
Temel İslam Bilimleri (Yüksek Lisans)
Türk Dili ve Edebiyatı (Yüksek Lisans)
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Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
18 Kasım 1997 tarihinde kurulmuş, 1998-1999 eğitim-öğretim yılında
ilk öğrencilerini almıştır.
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Normal Öğretim)
Spor Yöneticiliği (Normal ve 2. Öğretim)
Antrenörlük Eğitimi
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Ermenek Meslek Yüksekokulu

Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu

12 Aralık 1990 tarihinde kurulmuş, 1991-1992 eğitim-öğretim yılında
ilk öğrencilerini almıştır.

30 Eylül 1994 tarihinde kurulmuş, 1995-1996 eğitim-öğretim yılında ilk
öğrencilerini almıştır.

Bilgisayar Programcılığı (Normal Öğretim)

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Normal Öğretim)

Dış Ticaret (Normal Öğretim)

Çağrı Merkezi Hizmetleri (Normal ve 2. Öğretim)

Elektrik (Normal Öğretim)

Sosyal Hizmetler (Normal Öğretim)

İşletme Yönetimi (Normal Öğretim)

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Normal ve 2. Öğretim)

Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Normal ve 2. Öğretim)

Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama (Normal ve 2. Öğretim)

Sosyal Güvenlik (Normal Öğretim)

Yerel Yönetimler (Normal ve 2. Öğretim)

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler (Normal Öğretim)

Mobil Teknolojileri

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Atık Yönetimi

Maden Teknolojisi
Su Ürünleri
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Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulu adıyla 30 Mart 1987 tarihinde kurulmuş, 19871988 eğitim-öğretim yılında ilk öğrencilerini almıştır. 01 Mart 2012
tarihinde adı değiştirilerek Teknik Bilimler Meslek Yüksekokuluna
dönüştürülmüştür.

10 Eylül 1992 tarihinde kurulmuş, 2010-2011 eğitim-öğretim yılında ilk
öğrencilerini almıştır.

Bilgisayar Programcılığı (Normal ve 2. Öğretim)
Geleneksel El Sanatları (Normal Öğretim)
Gıda Teknolojisi (Normal ve 2. Öğretim)
İş Sağlığı ve Güvenliği (Normal ve 2. Öğretim)
Makine (Normal Öğretim)
Mimari Dekoratif Sanatlar (Normal ve 2. Öğretim)

Çocuk Gelişimi (Normal ve 2. Öğretim)
Diyaliz (Normal ve 2. Öğretim)
İlk ve Acil Yardım (Normal ve 2. Öğretim)
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (Normal ve 2. Öğretim)
Evde Hasta Bakımı (Normal ve 2. Öğretim)
Yaşlı Bakımı (Normal ve 2. Öğretim)
Ameliyathane Hizmetleri

Organik Tarım (Normal Öğretim)
Otomotiv Teknolojisi (Normal Öğretim)
Grafik Tasarım
Ev ve Deney Hayvanları
Halıcılık

13

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Meslek Yüksekokulu adıyla 30 Mart 1987 tarihinde kurulmuş, 20092010 eğitim-öğretim yılında ilk öğrencilerini almıştır. 01 Mart 2012
tarihinde adı değiştirilerek Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokuluna
dönüştürülmüştür.
Aşçılık (Normal ve 2. Öğretim)
Bankacılık ve Sigortacılık (Normal ve 2. Öğretim)
Emlak ve Emlak Yönetimi (Normal Öğretim)
Lojistik (Normal ve 2. Öğretim)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Normal ve 2. Öğretim)
Turizm ve Otel İşletmeciliği (Normal Öğretim)
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Eğitim Öğretim
ECTS (AKTS) Kredi Sistemi
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 21’inci yüzyılda yükseköğretimin yeniden yapılandırılması
doğrultusunda öngörülen Bologna sürecinin adımlarını hızla gerçekleştirmiştir. Bu kapsamda üniversitede diğer yeterlilik koşullarının yanı sıra kredi
sistemi olarak ECTS’ye (AKTS) geçilmiştir.

Diploma Supplement (Diploma Eki)
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, 15 Haziran 2013 tarihinde Türkiye Ulusal Ajansına Diploma Eki Etiketi (Diploma Supplement Label)
başvurusu yapmış, Avrupa Komisyonunun yaptığı değerlendirme sonucunda KMÜ, 2014 yılı şubat ayında Diploma Eki Etiketi (Diploma Supplement
Label) almaya hak kazanan Avrupa genelinde 90 üniversiteden biri, Türkiye’den başvuran 29 üniversiteden biri olmuştur.
Bologna sürecinin önemli basamaklarından birisi olan Uluslararası Diploma Eki Etiketi, öğrencilerin diplomalarına ek olarak verilen ve diplomanın
AB ülkelerinde geçerliliğini sağlayan tamamlayıcı nitelikte bir belge olup uluslararası akademik ve mesleki tanınırlığı destekleyen bir “mükemmellik”
belgesidir.

Karekodlu Diploma
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, 2014 yılında mezunlarına karekodlu diploma vermeye başlamış, diplomalara entegre edilen özel tasarlanmış
karekod sayesinde diplomaların güvenliği sağlanarak olası sahteciliklerin önüne geçilmiştir.
Karekod uygulamasıyla, diplomaların arka kısmına basılmış olan karekodu, akıllı telefonlara yüklenen karekod okuma programı ile okutulduğunda,
diplomanın doğruluğu internet üzerinden öğrenci işleri otomasyonu aracılığıyla sorgulanabilmektedir. Diploma güvenliği konusunda önemli bir adım
atan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Türkiye’de karekodlu diploma uygulayan ikinci üniversite olmuştur.
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Elektronik İmzalı Diploma
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Elektronik İmzalı Diploma’yı Türkiye’de hayata geçiren ilk üniversite olmuştur. Uygulama sayesinde öğrencilerin
bağlı bulundukları fakülte dekanlarının, yüksekokul müdürlerinin ve üniversite rektörünün makamında bulunması gerekmeksizin dünyanın her
yerinden elektronik imza yöntemi ile imzalanabilen diplomalar, mezunlara hiç vakit kaybetmeksizin teslim edilebilmektedir.

Çift Anadal / Çift Diploma
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin tüm bölümlerinde, Mühendislik Fakültesinin ise Biyomühendislik ve
Gıda Mühendisliği Bölümlerinde çift anadal ve yandal programları mevcuttur.

Öğrenci Değişimi
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinin yurt içi ve yurt dışından çeşitli üniversitelerle imzalamış olduğu protokoller çerçevesinde öğrenciler
Türkiye’nin ve dünyanın farklı üniversitelerinde eğitim alma fırsatı elde etmektedir.
Bugüne kadar 160’ın üzerinde öğrenci, Erasmus değişim programıyla Avrupa Birliği ülkelerindeki 40’ı aşkın üniversitede eğitim alırken yaklaşık 200
öğrenci de Farabi değişim programı kapsamında Türkiye’deki 70 farklı üniversitede eğitim amaçlı bulunmuştur.
Mevlana Değişim Programı kapsamında ise Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi bugüne kadar dünyanın çeşitli ülkelerinden 15 farklı üniversite ile
değişim anlaşması imzalamış, program sayesinde 15 personel ve öğrenci Orta Asya’dan Uzak Doğu’ya, Amerika’dan Ortadoğu ve Balkanlar’a kadar
farklı üniversitelerde proje gerçekleştirmişlerdir.
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Barınma
Şehirde Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait öğrenci yurtları, barınma gereksiniminin tamamına yakınını karşılamaktadır. Üniversite yerleşkesi çevresinde
ve şehir merkezinde yer alan bu yurtlarda 5.000 kız ve 1.000 erkek öğrenci barınmaktadır. Ermenek Meslek Yüksekokulu öğrencileri ise üniversite
tarafından yaptırılarak Kredi ve Yurtlar Kurumunca işletilen 140 kız ve 120 erkek öğrenci kapasiteli yurtta konaklamaktadır. Ermenek’te 2018
yılında faaliyete geçecek 500 kişilik yeni öğrenci yurdu yapımı da devam etmektedir.
Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait yurtların dışında gerek il merkezinde gerekse ilçelerde yer alan pek çok özel yurt da öğrencilerin barınma gereksinimine
farklı seçenekler oluşturmaktadır.

Ulaşım
Üniversite yerleşkesi, otogara altı kilometre ve şehir merkezine üç kilometre uzaklıkta olup otogardan ve tren istasyonundan yerleşkeye tek araçla
ulaşılabilmektedir. Şehrin hemen her bölgesinden belediye otobüsleri ve minibüslerle üniversiteye rahatlıkla ulaşmak mümkündür.
Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtları yerleşke çevresinde bulunduğundan birçok öğrenci üniversiteye yürüyerek gelmektedir. Yerleşke içinde bisikletli ve
engelliler için yollar yapılmış olup şehirden yerleşkeye bisikletle ulaşımı sağlayacak projeler tasarlanmıştır.
Karaman, coğrafi konumu itibariyle ülkenin dört bir yanından geçen yolların merkezi konumundadır ve kentimize diğer illerden ulaşımda herhangi
bir sıkıntı yaşanmamaktadır. Günün her saatinde Karaman-Konya arasında karşılıklı otobüs seferlerinin yanı sıra Ankara-İstanbul, Mersin-Adana,
Niğde-Aksaray güzergâhlarına da düzenli otobüs seferleri yapılmaktadır.
Ayrıca, her gün Karaman-Ereğli-Adana güzergahında Toros Ekspresi ve Karaman-Konya-İstanbul ve Karaman-Konya-Ankara güzergâhlarında
Yüksek Hızlı Trenle ulaşım kolay bir şekilde sağlanmaktadır.
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Sosyal Tesisler
Yemekhane
Üniversitenin çarşı alanı içerisinde bulunan yemekhanesi zemin katta 460 oturum, üst katta 320 oturum olmak üzere toplam 780 oturum kapasitesine
sahiptir. Yemekhanede öğle yemeklerinin yanı sıra ikinci öğretim öğrencileri için de 16.00-18.00 saatleri arasında akşam yemeği verilmektedir.

Öğrenci Yaşam Merkezi
Yerleşkede öğrencilerin her türlü ihtiyacına cevap verecek sosyal ve sportif tesisler bulunmaktadır. Öğrenci Yaşam Merkezi adıyla anılan ve 13 bin
metrekarelik alana sahip sosyal tesislerde kantin, kafeterya, büfe, pastane, kırtasiye, bijuteri, bankamatik gibi pek çok mekan yer almaktadır. Öğrenci
Yaşam Merkezinde bulunan iki katlı ve 780 kişilik yemekhane öğrencilerle üniversite personelini aynı mekanda buluştururken amfi tiyatro, önemli
kültürel etkinliklere ev sahipliği yapmaktadır.
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Spor Kompleksi
Yerleşkede yer alan uluslararası standartlardaki spor kompleksinde 1.500 kişilik kapalı spor salonu, tenis kortu, basketbol, hentbol, voleybol ve futbol
sahaları, koşu ve yürüyüş parkuru, tırmanma duvarı, yarı olimpik yüzme havuzu ve stadyum bulunmaktadır.

Sağlık
Modern tıp anlayışının en önemli parçalarından birisi olan Aile Hekimliği, KMÜ’de de hizmete girmiştir. Karaman İl Halk Sağlığı Müdürlüğüne bağlı
olarak KMÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı binasında hizmet vermekte olan Aile Hekimliği uygulaması sayesinde öğrenciler, sağlık ile ilgili
gereksinimlerini yerleşke içerisinde rahatlıkla halledebilmektedirler.
Acil Müdahale Merkezinde ise acil durumlarda ilk müdahale ve rehberlik hizmetleri sunulmaktadır. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisinde de
özellikle psikolojik yardım almak isteyen öğrencilere destek verilmekte, yeni gelen öğrencilere üniversite ve şehir ortamına uyum sürecinde yardımcı
olunmaktadır.
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Üniversite Camisi

Yerleşke içerisindeki Üniversite Camisi, ‘her üniversite
yerleşkesine bir cami’ düşüncesi kapsamında Diyanet
Vakfı tarafından devlet-vatandaş dayanışmasıyla
yapılarak ibadete açılmıştır. Osmanlı mimarisi
özelliklerini barındıran camide avlu dahil yaklaşık 6
bin kişi aynı anda namaz kılabilmektedir.

Uygulama Anaokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı öğrencilerine uygulama ve staj imkanı sunmak, ayrıca üniversite personeli başta
olmak üzere tüm velilerin 03-06 yaş arası çocuklarına eğitim ve bakım vermek amacıyla açılan KMÜ Uygulama Anaokulu, 1.250 metrekare alanıyla
Türkiye’nin en geniş anaokullarındandır.
KMÜ Uygulama Anaokulu oyun salonu ve çok amaçlı salon, kütüphane ve dinlenme salonu, yemek salonu, uyku odaları, sınıflar, çocuk tuvaletleri,
mutfak, bahçe ve hobi alanları, yedi öğretmeni ve yüze yakın öğrencisiyle ilimizin önde gelen anaokullarındandır.
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Bilimsel Altyapımız
Kütüphane
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Merkez Kütüphanesi; 300 bin kitap kapasitesi, 42 adet tek kişilik bireysel çalışma odası ve 11 adet grup çalışma
odası, 46 bilgisayardan oluşan internet erişim merkezi, engelli ve görsel-işitsel birimi, otomatik ödünç/iade istasyonu, şifreli kilitli emanet dolapları,
katalog tarama üniteleri, 7/24 açık çalışma salonları, konferans ve seminer salonu ile aynı anda 750 okuyucunun kitap okuyabileceği son derece
modern bir kütüphanedir.
Kütüphanede uygulanmakta olan Eser İstek Portalı sayesinde öğretim elemanları ve öğrenciler ihtiyaç duydukları, kütüphanede mevcut olmayan kitap
ve diğer dokümanları elektronik başvuru yoluyla talep edebilmekte, kaynak talebinde bulunan kişilerin istekleri en kısa sürede yerine getirilmektedir.
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Konferans Salonları
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 15 Temmuz Konferans Salonu, 1.000 kişilik oturum kapasitesiyle üniversitenin önemli organizasyonlarına ev
sahipliği yapmasının yanı sıra kentteki faaliyetlere de kapılarını açmaktadır.
Üniversitenin çarşı alanı içerisinde yer alan 415 kişilik Şehit Ömer Halisdemir Konferans Konferans Salonu ile 210’ar kişilik iki ayrı konferans salonu
da yıl boyunca pekçok etkinliğe ev sahipliği yapmaktadır.
Üniversitede ayrıca 380 oturum kapasiteli Prof. Dr. Kemal Esengün Konferans Salonu ile fakülte ve yüksekokullardaki değişik kapasitelere sahip
konferans salonları her türlü bilimsel, sosyal ve kültürel faaliyetin düzenlenmesine olanak sunmaktadır.
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Bilimsel Toplantılar
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde kuruluşundan bugüne kadar Türk dili, gıda, kırsal turizm, su kaynakları, bölgesel kalkınma, biyoteknoloji,
spor, güvenlik, İslam mezhepleri ve Karamanoğulları Beyliği konularında dokuz ulusal, beş uluslararası sempozyum ve kongre düzenlenmiştir.

Bilimsel Araştırmalar
Henüz çok genç bir üniversite olan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde kuruluşundan bugüne kadar 250 civarında Bilimsel Araştırma Projesi
(BAP), 30 TÜBİTAK projesi, toplam 20 adet de AB, COST, DPT, SANTEZ, MEVKA, Alman Araştırma Vakfı, Mevlana, Kültür ve Turizm Bakanlığı
projesi gerçekleştirilmiştir. Proje sayıları dikkate alındığında KMÜ, öğretim üyesi başına düşen proje sayısı bakımından Türk üniversiteleri arasında
önemli bir yere sahip olmuştur.

Bilimsel Araştırma Altyapısı
Kuruluşundan bu güne araştırma alt yapısına önem veren Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, bu kapsamda bağımsız bir Merkezi Araştırma
Laboratuvarının yanında, akademik birimlerde de araştırma ve uygulama laboratuvarları kurarak iyi bir bilimsel araştırma altyapısı oluşturmuştur.
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Merkezi Araştırma Laboratuvarı
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı, Devlet Planlama Teşkilatının destekleriyle kurularak 2010-2013 yılları
arasında altyapısını tamamlamış, 2015 yılında Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin (BİLTEM) açılmasıyla Merkez
Müdürlüğü çatısı altında faaliyet göstermeye başlamıştır.
Merkezi Araştırma Laboratuvarında Kimyasal Analiz Laboratuvarı, Kromatografi ve Kütle Spektroskopi Laboratuvarı, Malzeme Karakterizasyon
Laboratuvarı, Moleküler Biyoloji Laboratuvarı, Hücre Kültürü Laboratuvarı, Spektroskopi Laboratuvarı, Termal Analiz Laboratuvarı, Elektroforez
Laboratuvarı ve Genel Kullanım Laboratuvarı olmak üzere dokuz ana laboratuvar bulunmakta olup laboratuvarlarda ileri analizler gerçekleştirilmekte,
bölgemizdeki ar-ge çalışmalarına ve üniversite-sanayi işbirliğine destek verilmektedir.
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Mühendislik Fakültesi Laboratuvarları
Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği laboratuvarlarında buharlı sterilizatör, cam ve metal hazneli blender, buz makinesi, çalkalamalı inkübatör,
çalkalamalı su banyosu, çekiçli değirmen, disperser, distile su cihazı, ekstruder elek sallama, etüv, fiber analyser, gerber santrifüj, gluten yıkama cihazı,
hamur yoğurma-açma-kesme, hassas terazi, hava akış hızı kontrollü tepsi kurutucu, homojenizatör, inkübatör, irmik değirmeni, kırma değirmeni,
koloni sayım cihazı, kuru hava sterilizatör, kurutma fırını, kül fırını, laminer mikrobiyolojik emniyet kabini, liyofilizatör, miksolab nem tayin cihazı,
nitrojen analiz cihazı, piknometre, polarimetre, protein saflaştırma sistemi, refraktometre, renk ölçüm cihazı, santrifüj, sıcaklık ve nem kontrollü
test kabini, sirkülasyonlu su banyosu, soğuk pres, soğutmalı inkübatör, soğutucu su banyosu, soğutuculu santrifüj, spray dryer, stereo mikroskop, su
aktivitesi ölçüm cihazı, su ve yağ banyosu, tekstür analiz cihazı, ultra saf su cihazı, uv-vıs spektrofotometre, vakumlu etüv, valsli un değirmeni, yağ
tayin cihazı gibi teknolojik sistemler bulunmaktadır. Laboratuvarlarda gıda bilimi, teknolojisi ve mühendisliği alanında ar-ge ve ür-ge faaliyetleri
yürütülmekte olup gıda mikrobiyolojisi, gıda biyoteknolojisi, bitkisel ürünler işleme teknolojileri, hayvansal ürünler işleme teknolojileri, gıda prosesleri
ve mühendislik hesaplamaları alanlarında çalışmalar yapılmaktadır.
Biyomühendislik laboratuvarlarında bitki ıslahı, moleküler bitki ıslahı, genetik, farmakoloji ve sentetik organik kimya, hücre çalışmaları, biyosensör,
nanobiyoteknoloji, rekombinant protein üretimi ve seleks teknolojisi gibi farklı alanlarda çalışmalar yapılmakta, Almanya ve İngiltere gibi ülkelerle
uluslararası ikili işbirliği projeleri yürütülmektedir.
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Mühendislik Fakültesi bünyesinde hizmet veren KMÜ Enerji Verimliliği Eğitim ve Ölçüm Ar-Ge Laboratuvarları, enerji verimliliği ve yönetimi
üzerine lisans ve lisansüstü seviyesinde eğitimler vermek, bu konuda saha çalışmaları yapmak, yenilenebilir enerji sistemlerinin ve enerji verimliliği
teknolojilerinin üretimi ve tasarımına destek olmak, sanayiye yönelik enerji yönetimi ve danışmanlık hizmeti sunmak, sanayi sektöründeki teknolojileri
düzenli test edip ölçümler yaparak enerjinin verimli hale getirilmesi ve yönetilmesine olanak sağlamak, enerji ön etüt ve detaylı etütleri ile enerji
kontrol ve ölçümleri yapmak, ar-ge çalışmalarıyla bölgemizde üniversite-sanayi işbirliğinin gelişmesine katkı sunmak amacıyla kurulmuştur.
Enerji Verimliliği Eğitim Laboratuvarında Pompa Eğitim Ünitesi, Basınçlı Hava Eğitim Seti, Isı Geri Kazanım Eğitim Sistemi ve Buhar Türbini Eğitim
Seti bulunurken Enerji Verimliliği Ölçüm Laboratuvarında Baca Gazı Ölçüm Cihazı, Termal Görüntüleme Cihazı, Gürültü Seviyesi Ölçüm Cihazı,
Sıvı Debisi Ölçüm Cihazı, Çok Fonksiyonlu Ölçüm Cihazı, Infrared Sıcaklık Ölçüm Cihazı, Elektrik Enerji Analizörü, İletkenlik Ölçüm Cihazı ve Pens
Ampermetre bulunmaktadır.
Enerji Sistemleri Mühendisliği laboratuvarlarında termal buharlaştırma cihazı, inert ortam sağlayan eldivenli kabin (Glove Box), inert ortamda
döner kaplama cihazı, atmosferik ortamda döner kaplama cihazı, solar simülatör, analitik hassas terazi, döner buharlaştırıcı, farklı tipte manyetik
karıştırıcılar, UV ozone yüzey temizleme cihazı, etüv, akım-gerilim çok fonksiyonlu ölçer, Ph metre, jel geçirgenlik kromatografi (GPC), ultrasonik
temizleme cihazı, potansiyostat gibi cihazlar bulunmaktadır. Laboratuvarlarda fizikokimya, organik kimya, uygulamalı yarı iletken fiziği, yoğun
madde fiziği ve enerji alanlarında çalışmalar yapılmaktadır.
Elektrik-Elektronik Mühendisliği laboratuvarlarında elektromanyetik alanlar, mikrodalga, antenler, mikroşerit antenler, anten tasarımı, MIMO
sistemler, UWB sistemler, optimizasyon teknikleri ve elektromanyetik uygulamaları, yapay sinir ağları, hesaplamalı elektromanyetik, görüntü işleme,
gömülü sistemler, mikrodenetleyiciler, hassas tarım, antenler ve yayılma, bulanık mantık, yapay zekâ optimizasyon teknikleri, sayısal elektronik,
sayısal tasarım, bilgisayar destekli tasarım ve radar görüntüleme gibi konular üzerine araştırmalar yapılmaktadır.
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İnşaat Mühendisliği laboratuvarında 100 ton kapasiteli deplasman kontrollü düşey yükleme ve yine 100 ton kapasiteli yük kontrollü yatay reaksiyon
duvarı bulunmaktadır. Mevcut yükleme çerçevesinde yedi metre açıklığa kadar gerek betonarme ve çelik malzemeden üretilmiş, gerekse kompozit
malzemeden imal edilmiş döşeme tipleri veya kirişler rahatlıkla yük dayanımları açısından test edilebilmektedir. Laboratuvarda ayrıca her türlü
betonarme ve çelik yapı elemanları bazında kolon ve deprem sönümleyiciler test edilebildiği gibi iki katlı iki açıklıklı ve 1/2 ölçekli çerçeve iskeletli
yapısal sistemler de test edilip deprem performansları incelenebilmektedir.
Makine Mühendisliği laboratuvarlarında üç eksenli CNC dik işlem merkezi, üç boyutlu optik yüzey profilometre ölçüm cihazı bulunmakta olup
laboratuvarlarda talaşlı imalat, tasarım, sonlu elemanlar metodu ile analiz, hesaplamalı akışkanlar dinamiği, optimizasyon, uygulamalı termodinamik
ısıtma, soğutma ve iklimlendirme konularında çalışmalar yapılmaktadır.
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği laboratuvarlarında nanoteknoloji, enerji malzemeleri, üretim metalürjisi, seramikler, elektronik, polimer ve optik
malzemeler üzerine çalışmalar yapılmaktadır.

Kamil Özdağ Fen Fakültesi Laboratuvarları
Kamil Özdağ Fen Fakültesi bünyesindeki Biyoloji, Fizik ve Kimya laboratuvarlarında biyoteknoloji, moleküler biyoloji, herbaryum, biyokimya, analitik
kimya, fizikokimya ve organik kimya alanlarında araştırmaların yanı sıra radyasyon doz ölçümü, detektör kristal malzemelerinin araştırılması,
arkeolojik tarihlendirme çalışmaları, toplam alfa-beta sayımı, termolüminesans karakterizasyonu gibi ölçümler yapılmaktadır.
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Sağlık Bilimleri Fakültesi Laboratuvarları
Sağlık Bilimleri Fakültesi Eğitim ve Araştırma Laboratuvarında insan vücudunun yağ, kas kütlesi, vücut suyu gibi bazı parametrelerini ölçen ve ideal
vücut kilosu ile vücut yaşını bildiren Vücut Kompozisyon Analiz Cihazı ile Doku Takip Cihazı bulunmakta, binoküler ışık mikroskopları yardımı ile
dokuların mikroskobik yapıları incelenebilmektedir. Laboratuvarda bulunan bilgisayar donanımlı stereo mikroskop yardımı ile çeşitli böceklerin tür
teşhisleri yapılmaktadır. Laboratuvarda ayrıca biyokimyasal analizlere yönelik UV-spektrometre ve elektrokardiyografik incelemeler için EKG cihazı
yer almaktadır.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Mesleki Eğitim (Simülasyon) Laboratuvarı, barındırdığı simülasyon cihazları, hasta maketleri ve doğum robotu ile insana
çok yakın özellikler taşıyan maketler üzerinden öğrencilere uygulamalı ders imkanı sunmaktadır. Türkiye’de sadece birkaç üniversitede bulunan
laboratuvar sayesinde KMÜ öğrencileri meslek hayatlarına atılmadan gerekli müdahalelere hazır hale gelmektedirler. Laboratuvarda gerçekliğe
yakınlığı orta düzey simülasyon maketi (sim anne), normal doğum yapabilme özelliğine sahip simülasyon maketi (simwomen noelle) ve iki adet temel
bakım mankeni bulunmaktadır. Gerçekliğe yakınlığı orta düzey olan ve monitörize edilebilen maket ile kalp, akciğer, bağırsak seslerinin dinlenmesi,
palpasyon yöntemi ile nabzın hissedilmesi, kan basıncı ölçümü, simpad üzerinden vaka girişi yapılarak monitörden vaka takibi ve yönetimi mümkün
olabilmektedir. Normal doğum ve zor doğum yapabilme özelliğine sahip simwomen ile öğrenciler doğumun aşamalarını görmekle birlikte gebenin
fiziksel muayenesini yapabilmektedir.
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Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Laboratuvar ve Atölyeleri
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda bilgisayar, gıda, bitkisel ve hayvansal üretim laboratuvarları ile el sanatları, makine ve otomotiv atölyeleri
bulunmaktadır.
Yüksekokulda öğrencilerin uygulamalı çalışmalarında güncel ve işlevsel olarak kullanabilecekleri 40’ar bilgisayar içeren üç Bilgisayar Laboratuvarı
bulunmakta olup laboratuvarlardaki bilgisayarlar özellikle Bilgisayar Programcılığı öğrencilerinin yazılım dersleri ile tasarım derslerini rahatlıkla
görebileceği programlarla donatılmıştır.
Gıda Teknolojisi Laboratuvarında gıda analizleri, mikrobiyolojik analizler, biyoteknolojik ve fermantatif ürünler ile ilgili birçok uygulama
yapılabilmektedir. 130 metrekarelik alanda kurulmuş olan laboratuvar, Gıda Teknolojisi Programı öğrencileri için uygun malzemelerle donatılmıştır.
Bitkisel ve Hayvansal Üretim Laboratuvarı ise Organik Tarım Programı öğrencilerinin fide yetiştiriciliği uygulamaları için gerekli alet ve donanımlara
sahiptir. Laboratuvarın yanı sıra 135 metrekareden oluşan sera alanında da öğrencilere bitkisel üretim faaliyetlerini gerçekleştirme olanağı
sunulmaktadır.
Makine Atölyeleri, Makine Programı derslerinde kullanılmak üzere tezgahlar ve kaynak makinelerini barındırmaktadır. 170’er metrekareden oluşan
iki atölyede sütunlu matkap tezgahı, şerit testere tezgahı, üniversal torna tezgahı, üniversal freze tezgahı ve CNC torna tezgahı ile iki adet ark kaynak
ve bir adet gazaltı kaynak makinesi bulunmaktadır.
Otomotiv Atölyeleri, Otomotiv Teknolojisi Programı derslerinde kullanılmak üzere Motor Atölyesi ile Bakım ve Ayar Atölyesi olmak üzere 170’er
metrekareden oluşan iki adet atölyeyi içermektedir. Motor Atölyesinde 17 tanesi çalışır vaziyette toplam 35 adet motor mevcut olup bunlardan bazıları
yeni nesil taşıt motorlarıdır. Bakım ve Ayar Atölyesinde ise çeşitli test cihazları bulunmakta olup Arıza Teşhis Cihazı ile yeni nesil yani elektronik
donanıma sahip taşıtların diyagnostik işlemleri, Emisyon Test Cihazı ile hem benzinli hem de dizel araçların emisyon ölçümleri yapılmaktadır. Ayrıca
atölyede devir ölçer, benzinli ve dizel araçlar için kompresyon test cihazı gibi çeşitli ölçüm cihazları da bulunmaktadır. Atölye bünyesindeki Makaslı
Platform Lift ile de öğrencilere güvenli uygulama imkanı sunulmaktadır.
Yüksekokul bünyesinde Geleneksel El Sanatları Programı ile Mimari Dekoratif Sanatlar Programı derslerinde kullanılmak üzere Halı, Halı Dokuma,
Çizim, Sanat, Model Kalıp, Duvar Süsleme ve Boyama atölyeleri ile fırın odası da bulunmaktadır.
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Ermenek Meslek Yüksekokulu Laboratuvar ve Atölyeleri
Ermenek Meslek Yüksekokulunda bilgisayar laboratuvarı, tıbbi ve aromatik bitkiler laboratuvarı ile elektrik ve elektronik atölyeleri bulunmaktadır.
Yüksekokulda başta Bilgisayar Programcılığı öğrencileri olmak üzere Elektrik, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Dış Ticaret, İşletme Yönetimi, Sağlık
Kurumları İşletmeciliği, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler programlarındaki öğrencilerin eğitimlerinde kullanılmak üzere 90’ar metrekareden oluşan iki adet
50’şer bilgisayardan oluşan Bilgisayar Laboratuvarı bulunmaktadır. Laboratuvardaki bilgisayarlarda bulunan VB.Net ve C#.Net, MPLab, NetBeans,
Java, Flash, Dreamweaver, Photoshop, SQL Server, VplSoft, VelioSoft, AutoPlay, AutoCad, Android Studio, Proteus, Office, ETA ve LKS programları
yüksekokul öğrencilerine eğitimleriyle ilgili geniş uygulama imkanı sunmaktadır.
Yüksekokuldaki Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Laboratuvarı, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programı öğrencilerine uygulamalı eğitim imkanı sunmakta,
90 metrekarelik alanda kurulmuş olan laboratuvarda optik mikroskoplar, elektronik teraziler ve tıbbi bitkileri koruma amaçlı derin donduruculu
buzdolapları bulunmaktadır.
Elektrik Atölyesi, Elektrik Programı öğrencilerinin eğitiminde kullanılmak üzere 90 metrekarelik alanda kurulmuş olup atölyede trafo, alternatör ve
DC makineleri bulunmaktadır. Atölyede asenkron motorlarla alakalı genel çalışmalar ile trafo, endüvi ve asenkron motor basit sarım uygulamaları,
karakteristik deneyler ve çeşitli yüklerle çalıştırılma deneyleri yapılmaktadır. Ayrıca atölyedeki kumanda deney setiyle klasik ve PLC kumanda
uygulamaları yapılmaktadır.
Elektronik Atölyesi, Elektrik Programı öğrencilerinin eğitiminde kullanılmak üzere 90 metrekarelik alanda kurulmuş olup atölyede akım, gerilim,
direnç, frekans gibi çeşitli elektriksel ölçmeler ile deney portları üzerinde çeşitli elektronik uygulamalar yapılmaktadır.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Uygulama Laboratuvarı
Yüksekokul bünyesindeki Evde Hasta Bakımı, Yaşlı Bakımı, İlk ve Acil Yardım ile Diyaliz Programlarının uygulama dersleri için kurulan laboratuvarda
öğrencilere hijyenik bakım uygulamaları, oral ve parenteral ilaç uygulamaları, eklem açıklığı hareketleri ve tüm beden sistemlerine özgü uygulamalar
(solunum sistemi uygulamaları, aspirasyon, nazogastrik ve ara gastrik entübasyon, lavman, üriner kataterizasyon, göz ve kulak irrigasyonu, koleostemi
ve ostomi bakımı, yara tanılaması, pansuman vb), sağlıklı ya da hasta bireyin bakımına özgü temel girişimler gerçeğe uygun bir biçimde öğretilmektedir.
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Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Uygulama Mutfağı
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı Tam Donanımlı Profesyonel Uygulama Mutfağı; eğitim mutfağı, ana mutfak, pastane ve
bulaşıkhane olmak üzere dört bölümden oluşmaktadır. Tüm alanlarında son teknolojiden faydalanılarak oluşturulan Mutfak Laboratuvarında
öğrencilerin profesyonel mutfaklarda karşılaşacakları tüm ekipmanlar mevcuttur.
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programında konaklama ve yiyecek-içecek işletmelerinin ihtiyaç duyduğu mutfak şefleri (yöneticileri)
yetiştirilmekte, onlara Türk ve dünya mutfaklarına dair bilgi ve becerilerin kazandırılmasının yanı sıra öğrencilerin uluslar arası niteliklere sahip
mutfak şefleri olarak mezun olmaları hedeflenmektedir.
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Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Uygulama Oteli
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ve Mevlana Kalkınma Ajansı işbirliğiyle “Karaman’a Bilgilendirme Ofisine Sahip Uygulama Oteli
Kazandırılması” projesi kapsamında 2013-2014 eğitim yılında açılan KMÜ Uygulama Oteli, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel
İşletmeciliği programında eğitim gören öğrencilerin, uzman akademisyenler eşliğinde pratik eğitimlerini geliştirmeyi ve müşterilere kaliteli hizmet
sunmayı amaçlamaktadır. KMÜ Uygulama Oteli 8
standart oda, 3 aile odası, 1 suite oda, 60 kişilik restaurant,
60 kişilik dinlenme salonu, 20 araçlık otopark, lobi teras
alanı ve turizm bilgilendirme ofisi ile hizmet vermektedir.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Uygulama Anaokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı öğrencilerine uygulama ve staj imkanı sunmak, ayrıca üniversite personeli başta
olmak üzere tüm velilerin 03-06 yaş arası çocuklarına eğitim ve bakım vermek amacıyla açılan KMÜ Uygulama Anaokulu, 1.250 metrekare alanıyla
Türkiye’nin en geniş anaokullarındandır.
KMÜ Uygulama Anaokulu oyun salonu ve çok amaçlı salon,
kütüphane ve dinlenme salonu, yemek salonu, uyku odaları,
sınıflar, çocuk tuvaletleri, mutfak, bahçe ve hobi alanları,
yedi öğretmeni ve yüze yakın öğrencisiyle ilimizin önde
gelen anaokullarındandır.
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Neden KMÜ?
Sıradan Değil, Aranan Üniversite
“Sıradan değil, aranan üniversite” sloganıyla yola çıkan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi; bilgi çağının gerektirdiği nitelikleri taşıyan, insanlık
onurunu her şeyin üstünde tutan, çağdaş ve etik değerleri benimseyen, hayalleri ve idealleri olan, ulusal ve evrensel düzeyde donanıma sahip, üstün
nitelikli bireyler yetiştirmeyi ve bilim, teknoloji, kültür ve sanata katkı sağlamayı özgörev edinmiştir.

Girişimci ve Yenilikçi Üniversite
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, TÜBİTAK’ın öncülüğünde Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2012 yılından beri hazırlanan
“Türkiye Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksinde” iki kez ilk 50 içerisinde yer almayı başarmıştır. Bu sonuçla KMÜ, büyükşehirlerde eğitim-öğretim
veren pek çok köklü üniversiteyi de geride bırakmıştır.
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KMÜ, Bilimsel Performansta İlk 10 Üniversite Arasında
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, bilimsel performans sıralamasında devlet üniversiteleri arasında 10'uncu, 2006 yılından sonra kurulan devlet
üniversiteleri arasında ise 3'üncü sırada yer almaktadır. Akademik Teşvik Yönetmeliğine göre bilimsel performans açısından 100 puan alan öğretim
elemanlarının toplam öğretim üyesine oranında ise KMÜ'lü akademisyenler ülkemizde ilk sıradadır.
Türkiye’deki fakültelere göre öğretim elemanlarının bilimsel performans sıralamasında ise Kamil Özdağ Fen Fakültesi 1'inci, Sağlık Bilimleri Fakültesi
4'üncü, Mühendislik Fakültesi 9'uncu, Edebiyat Fakültesi 20'nci, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 21'inci, aynı değerlendirmede meslek yüksekokulları
ise 22'nci sırada yer almaktadır.

KMÜ, TÜBİTAK ARDEB Projelerinde 11’inci Sırada
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığının (ARDEB) bilimsel proje destekleri performans
sıralamasında 88 üniversite içinde 11’inci sırada yer almıştır.
Türkiye’deki üniversitelerin TÜBİTAK’tan aldıkları ARDEB desteklerine göre bilimsel performanslarının sıralandığı araştırmaya göre üniversitelerin
son beş yıllık etkinlikleri ölçülerek değerlendirmeye tabi tutulmuş, araştırmada 88 üniversite listeye girerken KMÜ, listede 11’inci sırada yer almıştır.
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Sosyal ve Kültürel Etkinlikler
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde öğrencilerin kişisel gelişimine katkıda bulunmak ve onları mezuniyet sonrası hayata hazırlamak amacıyla
üniversite yönetimi, öğrenci konseyi ve öğrenci toplulukları işbirliğiyle panel, konferans, seminer, söyleşi ve sergiler, kariyer günleri, şiir ve müzik
dinletileri, konserler, geziler, kitap okuma kampanyaları, kan bağışı ve fidan dikimi kampanyaları başta olmak üzere yıl boyunca sayısız etkinlik
düzenlenmektedir.
Üniversitede eğitim-öğretim dönemi süresince pekçok araştırmacı, yazar, şair, sanatçı, bürokrat ve bilim insanı öğrencilerle buluşmakta; bireylerin yeni
ufuklar kazanmalarına yardımcı olarak üniversitenin evrensel iklimine katkı sunmaktadırlar.

Öğrenci Toplulukları
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde öğrencilerin ders dışı zamanlarını değerlendirmeleri amacıyla kendilerini geliştirebilecekleri pek çok alanda
60 civarında öğrenci topluluğu bulunmaktadır. Öğrenciler, ilgisi olduğu bir alanda topluluk kurabilmekte ya da mevcut bir topluluğa üye olabilmektedir.
Sosyal ve kültürel faaliyetler açısından hareketli bir eğitim-öğretim dönemi geçiren Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde öğrenci toplulukları
tarafından her yıl 200 civarında etkinlik düzenlenirken üniversite genelinde haberlere konu 400’e yakın faaliyet ve gelişme yaşanmaktadır.

Öğrenci Odaklı Üniversite
Yapılan araştırmalarda oldukça yüksek bir öğrenci memnuniyetine sahip olan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde hayata geçirilen Öğrenci
İstek Formu uygulaması sayesinde öğrenciler, istek@kmu.edu.tr adresine elektronik posta göndererek düşüncelerini, eleştirilerini, istek ve şikâyetlerini
üst yönetime direkt iletebilmektedir. Elektronik postaların her gün birebir takip edildiği benzeri az görülen bu uygulama sayesinde KMÜ öğrencilerinin
talepleri yönetim tarafından değerlendirmeye alınarak çözüme kavuşturulmaktadır.
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Şampiyonların Tercihi
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Türkiye’de ve dünyada önemli başarılara imza atmış milli sporcuların öncelikli tercih ettiği üniversiteler
arasında yer almaktadır. Üniversitenin gerek evrensel iklimi, gerek uluslararası standartlardaki sportif tesisleri, gerekse şeffaf ve adil özel yetenek
sınavları başarılı sporcuların KMÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda öğrenim görmelerinin başlıca sebeplerindendir.
En son Rio 2016 Olimpiyatlarını Türkiye sekiz madalyayla kapatırken ülkemize üç madalyayı Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi öğrencileri
getirmiştir. Dünya Güreş Şampiyonu Taha Akgül, Rio Olimpiyatlarında kariyerinin ilk olimpiyat altın madalyasını elde ederken milli takımımızın tek
altın madalyasına da imza atmıştı. Rio Olimpiyatlarında KMÜ öğrencisi milli tekvandocu Nur Tatar ile milli güreşçi Soner Demirtaş da bronz madalya
kazanmışlardı.
2007-2012 yılları arasındaki tüm Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreş Başpehlivanları yine Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi öğrencilerinden
oluşmaktadır. Dünya ve Avrupa Güreş, Tekvando, Dağ Koşusu, Kick Boks, Karate, Muay Thai şampiyonalarında da madalya sahibi çok sayıda KMÜ
öğrencisi bulunmaktadır. Bunların yanı sıra ulusal şampiyonalarda ve üniversitelerarası takım müsabakalarında KMÜ’nün elde ettiği başarılar,
üniversiteyi sporcu öğrencilerin gözdesi haline getirmektedir.
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Her Alanda Engelsiz Bir Üniversite
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde engelli öğrencilerle ilgilenmek ve onların eğitim-öğretim hayatını kolaylaştırmak amacıyla bir birim
kurulmuştur. İlgili yönetmelikler çerçevesinde kurulan ve üniversitenin Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı olarak çalışan birim, Engelsiz
Üniversite Birimi adıyla faaliyetlerini yürütmektedir.
Engelsiz Üniversite Birimi; bedensel engeller ile görme ve işitme kaybı gibi engellerin yanı sıra görünmeyen engelleri de ortadan kaldırmayı amaçlamakta,
engellilerin topluma entegrasyonu ve toplumun daha çok empati duygusu kazanması ve engellilerle daha sağlıklı iletişim kurulabilmesi için üniversite
personeli ve öğrencileri ile vatandaşlara işaret dili eğitimi başta olmak üzere çeşitli eğitim ve seminerler vermektedir.
Her alanda engelsiz bir üniversite olabilmek için KMÜ’de tüm akademik birimlere engelli öğrenci akademik danışmanları atanmış, engelli öğrencilerle
yakın iletişim kurmak ve onlarla işbirliğini geliştirmek hedeflenmiştir. Üniversitede engellilerin hareketini kısıtlayan etkenler ortadan kaldırılmış, tüm
binalar engelli asansörleriyle donatılmış, yollar ve binalar engelliler için erişilebilir hale getirilmiştir.
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Karaman
Karaman; Konya, Antalya ve Mersin illeri ile çevrili bir İç Anadolu kentidir. Karaman’ın tarihi M.Ö. 10.000’lere kadar gitmektedir. Nitekim Karaman
merkeze bağlı Süleymanhacı Köyü sınırları içerisinde yer alan Pınarbaşı Höyük’te yapılan kazılar, ilk yerleşimlerin M.Ö. 10.000-8.000 yıllarına kadar
gittiğini ortaya koymaktadır. Ayrıca üzerinde Karaman Kalesi’nin yer aldığı höyükte de M.Ö. 2.500 yıllarına tarihlenen İlk Tunç Çağı keramiğine
rastlanmıştır. Bu veriler Karaman’ın günümüzden en az 4.500 yıl öncesine ait bir yerleşim yeri olduğunu göstermektedir.
Eskiçağlarda Landa/Lanta/Laranda (Larende) olarak bilinen Karaman önce Hititler, M.Ö. VII. yüzyıldan itibaren ise sırasıyla Frigyalılar, Lidyalılar
ve Perslerin hâkimiyetinde kalmıştır. Pers hâkimiyetine son veren İskender ve haleflerinden sonra kent Roma İmparatorluğu’nun, M.S. 395’ten sonra
ise Bizans İmparatorluğu’nun yönetimi altına girmiştir. Bizans döneminde Hıristiyanlığın önemli bir merkezi haline gelen Karaman, VII. ve IX.
yüzyıllarda Abbasi ordularının saldırılarına maruz kalmıştır.
Anadolu’nun fethinden sonra Türkiye Selçuklu Devleti’nin hâkimiyetine giren Karaman, zaman zaman Çukurova Ermenilerinin ve Haçlıların istilalarına
uğramış olmasına rağmen dönemin önemli Türk-İslam merkezlerinden biri haline gelmiştir. Nitekim Anadolu’ya gelen Mevlana ve ailesi de bir müddet
Karaman’da ikamet etmiş fakat Sultan Alaeddin Keykubad’ın ısrarla daveti üzerine buradan ayrılarak Konya’ya gitmişlerdir. Aynı dönemlerde Alaeddin
Keykubad tarafından Ermenek ve Karaman dolaylarına Oğuzların Afşar veya Salur boyundan olduğu ileri sürülen Karamanoğulları yerleştirilmiştir
(1228). Böylelikle Karaman’ın Türk
tarihindeki yeri ve önemi daha da
artmaya başlamıştır.
Karamanoğulları
(1256-1487),
Moğol istilasına kadar Türkiye
Selçuklularına bağlı olarak bölgede
varlıklarını devam ettirirken istila
sonrasında Anadolu bağımsızlık
hareketinin
sembolü
haline
gelmişlerdir. Bu sembollerin başında
gelen Karamanoğlu Mehmet Bey,
Moğol tahakkümü altındaki Konya
üzerine harekete geçerek şehri ele
geçirmiştir.

(Taşkale Tahıl Ambarları)
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Ardından Selçuklu tahtına Alaeddin Siyavuş’u (Cimri) geçirmiş ve kendisi de vezir olarak hizmet etmeye başlamıştır. 13 Mayıs 1277’de yapılan devlet
divanında söz alan Karamanoğlu Mehmet Bey, Moğol tahakkümü altında ezilen Anadolu Türklerini yeniden bağımsız olarak bir çatı altında toplamak
ve Türkçe konuşulmasının yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla “Şimdiden geru hiç kimesne kapuda ve divanda ve mecalis ve seyranda Türkî dilinden
gayri dil söylemeye” sözünü söylemiş ve ferman olarak Anadolu’da dağıtılması kararını aldırmıştır. Bu nedenle Karaman şehrinde her yıl 13 Mayıs’ta
Türk Dil Bayramı kutlanmaktadır. Aynı zamanda Karamanoğullarının ikametgâhı olan Karaman, Türkçenin başkenti unvanıyla anılmaktadır.
Karamanoğlu Mehmet Bey’in faaliyetlerinden rahatsız olan Moğollar, kısa süre sonra Anadolu’ya birlikler göndermişlerdir. Selçuklu kuvvetleriyle de
birleşen Moğol kuvvetleri, Karamanoğlu Mehmet Bey’i Konya’dan uzaklaştırarak sarp geçitlere sahip olan Toroslara çekilmesine neden olmuşlardır.
Ardından yapılan mücadelede cesurca savaşan Mehmet Bey, kardeşleri Tanu ve Zekeriya ile birlikte hayatını kaybetmiştir. Onun misyonu sonradan
Karamanoğulları beylerince devam ettirilmiştir. Kısa süre sonra Karamanoğulları Anadolu’nun en güçlü beyliklerinden bir haline gelerek Karaman,
Konya, Sivas, Kayseri, Niğde, Adana, Antakya, Silifke, Anamur, Mut, Gülnar, Alanya, Gazipaşa, Antalya, Isparta ve Beyşehir’e kadar olan coğrafyayı
yönetimleri altına almışlardır. Böylece bölge üzerindeki Moğol tahakkümü son bulduğu gibi Çukurova Ermenileri de etkisiz hale getirilerek Torosların
güneyinde küçük bir coğrafyada kalmaları sağlanmıştır.
Karamanoğulları, Anadolu Selçuklu Devleti’nin dağılmasından sonra kendilerini bu devletin devamı olarak görmüş ve Anadolu’da dağılan siyasî birliği
sağlamak için Osmanlı Beyliği ile uzun süreli bir mücadeleye girişmişlerdir. Bu mücadeleler neticesinde Osmanoğulları üstün gelmiş ve Karamanoğulları
Beyliği, II. Bayezid (14811512) döneminde Osmanlı
Devleti hakimiyetine girerek
bölge bir eyalet haline
getirilmiştir.
Karaman
şehri Osmanlı Devleti’nin
yıkılışına kadar zaman
zaman Karaman Eyaletini
teşkil eden bir sancak ya da
kaza olarak idare edilmiştir.
Karaman,
Cumhuriyet
döneminde Konya iline bağlı
bir ilçe konumunda iken 21
Haziran 1989 tarihinde
3578 Sayılı Kanunla Türkiye
Cumhuriyeti’nin 70’inci ili
olmuştur.

(Karaman Kalesi)
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(Eski Kütüphane)

(Manazan Mağaraları)

(Çeşmeli Kilise)
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(İncesu Mağarası)

(Yılkı Atları)

(Fisandon Kilisesi /Camii)
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(Tartan Konağı)

(Aktekke Cami)
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(Hatuniye Medresesi)

(Alaeddin Bey Türbesi)

(İmaret Cami)

(Saat Kulesi)
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